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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
eierskapskontroller blir fulgt opp, og rapportere dette tilbake til kommunestyret (jf. 
kommuneloven § 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5). 
 
Link til rapporten på Konsek Trøndelags nettside: 
https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2022/01/0015-Vedlegg-Eierskapskontroll-
Brannvesenet-Midt-IKS-Rapport.pdf 
  
Kommunedirektøren er derfor bedt om å orientere om oppfølging av eierskapskontroll – 
Brannvesenet Midt IKS fra 2022 når det gjelder kommunestyrets vedtak punkt 2. 
  
Kommunestyret gjorde slikt vedtak i møte den 6. april 2022, sak 16/22: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen utvikles iht. lovkrav og fremmes årlig 

for kommunestyret 
  
Revisor konkluderte i rapporten med at: 

• Steinkjer kommune utøver eierstyring i Brannvesenet Midt IKS i samsvar med gitte 
føringer. 

• Kommunens prinsipper for eierstyring er imidlertid ikke beskrevet i kommunens 
vedtatte eierskapsmelding, noe det er krav om. 

• Deler av kommunens eierskapsmelding knyttet til informasjon fra eide selskap bør 
oppdateres årlig, noe som er anbefalt fra KS og vedtatt av kommunestyret i sak 
23/21.  

• Arbeidet med instruks til valgkomiteens arbeid er igangsatt i selskapet og 
ferdigstillelse bør følges opp av kommunen. 

  
Videre anbefalte revisor: 
Kommunen bør behandle en eiermelding årlig hvor kommunens prinsipper for eierstyring 
formaliseres i siste vedtatte eiermelding, videre oppdatere denne med årlig informasjon fra 
selskapene 
  
  
Vurdering 
Kontrollutvalget har i henhold til kommuneloven med forskrifter et ansvar for å følge opp 
tidligere gjennomførte eierskapskontroller og forvaltningsrevisjoner.  
  
Kontrollutvalget må ut fra informasjonen som er gitt vurdere om kommunedirektørens 
tilbakerapportering svarer ut kommunestyrets vedtak, og om oppfølgingen av saken med 
dette kan avsluttes fra kontrollutvalgets side eller må følges opp videre. 
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Tilbakerapportering til kommunestyret kan normalt gjøres gjennom kontrollutvalgets 
årsmelding, men i helt spesielle tilfeller som egen sak til kommunestyret 
  
 
 


